
 MAART KORTINGEN O.A.:

DUOPACK: MULTITON 2 x 60 V-caps: -7,84€

BIO ALOE VERA JUICE PLATINUM 1 L:  -2,50€

CURCUMA PLATINUM 60 V-caps:  -4,50€ - 180 V-caps: -7,00€

DUOPACK: BIO PROPOLIS KRUIDENBORSTSIROOP + BIO MOND-EN KEELSRPAY -3,25€

Surf naar www.natuurgetrouw.be voor 
extra kortingsbon, gratis monsters,...

ACTIEPACK: 

SPIRULINA 180 TABL 

+ 60 TABL GRATIS 

Elke dag fit met 
Marcus Rohrer 

Spirulina

IN DEZE UITGAVE: 

Slank, energiek, meer afweer en positief gestemd 
dankzij MARCUS ROHRER SCK2 , topsynergie van  
4 algen

MarinDHA, 100 % vegan: Hoogwaardige algenolie, 
rijk aan DHA: 250 mg DHA/capsule

SELENIUM All Natural Antioxidant complex…  
het echt natuurlijk antioxidantencomplex!

Weer positief, rustig en in balans met  
BIO-SAFFRAAN PLATINUM

MAART 2022

Hét magazine boordevol tips en adviezen voor 
de gezondheidsbewuste consument.

Ontdek de vele ACTIES met producten van topkwaliteit: 
innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde formules 
met de beste opneembaarheid en dit aan eerlijke prijzen!

60
tabl.

GRATIS



Batterijen leeg, weerstand laag? 
Elke dag fit met MARCUS ROHRER SPIRULINA 

Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reinigende 

chlorofyl, bomvol beschermende antioxidanten, drager van veel 

(meetbare!) zonne-energie, zeer licht verteerbaar, compleet 

eiwit….. de blauwgroene alg spirulina noemt  men terecht het 

groene superfood. 

Een regelmatige inname van spirulina:

 � geeft meer energie en helpt bij (lente)vermoeidheid

 � versterkt de weerstand in gure tijden

 � bevordert de lichaamszuivering

 � ondersteunt het afslanken met behoud van spiermassa bij 

diëten

 � draagt bij tot het behoud van een normaal glucosegehalte

Hierdoor kan letterlijk iedereen een ruggensteun krijgen van 

spirulina: mensen met een drukke baan, sporters, studenten, 

opgroeiende kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, mensen op 

dieet…..

Kies voor MARCUS ROHRER SPIRULINA®: Hawaiiaanse spirulina 

van uitzonderlijke kwaliteit, gekweekt in een pollutievrije 

omgeving, in zeer zuiver water en onder maximale blootstelling 

aan de zon.

Slank, energiek, meer afweer en positief gestemd 
dankzij MARCUS ROHRER SCK2, topsynergie van 4 algen

Dat algen door hun uitmuntende voedingswaarde, hoge anti-

oxidantengehalte en zuiverende werking terecht  ‘super foods’ 

mogen genoemd worden, staat buiten kijf. Met SCK2 heeft 

Marcus Rohrer nu een topsynergie van 4 algen ontwikkeld die 

ons op verschillende vlakken de juiste boost geeft.

SCK2 staat voor Spirulina + Chlorella + Kombu + Klamath. Dit 

kwartet van superalgen kan voor elk van ons een verschil 

maken:

 � SLANK: kombu is een natuurlijke bron van jodium die de 

schildklier en dus de vetverbranding ondersteunt; ook spirulina 

draagt bij tot een optimale gewichtscontrole

 � ENERGIEK: vooral chlorella en spirulina bevorderen de vitaliteit 

en helpen bij tijdelijke vermoeidheid

 � MEER AFWEER: zowel kombu, spirulina als chlorella 

versterken de natuurlijke weerstand

 � POSITIEF GESTEMD: klamath draagt bij tot een opgeruimde 

houding en een positieve instelling

De groene motor

Spirulina
Chlorella
Kombu
Klamath

SCK2 is de algenformule die iedereen de gepaste 
ruggensteun heeft in veeleisende tijden

ACTIEPACK:  
60 TABL GRATIS

-€6,09

Spirulina 
180 tabl + 60 tabl

van €21,68

voor €15,59

SPECIALE  
KORTING

-€2,50

SCK2  Spirulina-Chlorella-
Klamath-Kombu  60 tabl

van €19,95

voor €17,45



Iedereen weet dat vitamine D3 onmisbaar is voor ons immuun-

systeem. Minder bekend is dat een andere vetoplosbare 

vitamine die werking perfect aanvult: vitamine A. Beiden 

worden in een adequate dosis aangeleverd door VITAMINE D3 + 

VITAMINE A Forte van Mannavital.

De twee redenen voor de synergie tussen de vitaminen D en A:

 � waar vitamine D3 globaal bijdraagt tot de normale werking 

van het immuunsysteem, is vitamine A vooral complementair: 

voor de sterkte en de afweer van de slijmvliezen, de plaats bij 

uitstek waar vreemde kiemen binnendringen

 � een eenzijdige inname van een hoge dosis van de ene vita-

mine, verlaagt helaas de spiegel van de andere. Vandaar ze 

beter samen toe te dienen: een veilige en adequate dagdosis 

van vit D3 is 3000 IU, van vit A 4000 IU. 

VITAMINE D3 + VITAMINE A FORTE, 
koningskoppel voor een sterke afweer

Bioactieve, 
organische 
vormen

MULTITON, het multipreparaat 
dat echt een verschil maakt

Geraffineerde voeding, verarmde bodems, toxische stoffen, 

hoge werkdruk en dagelijkse stress… soms hebben we 

extra voedingsstoffen nodig. Helaas zijn de meeste multi-

vitamine-multimineraalpreparaten onwerkzaam omdat ze 

synthetische vitaminen en anorganische, slecht opneembare 

mineralen bevatten. 

Helemaal anders is MULTITON van Mannavital: dit zeer 

breed ondersteunend multipreparaat voldoet aan de hoogste 

kwaliteitseisen:

 � zeer complete en uitgebalanceerde samenstelling voor een 

dagelijkse aanvulling

 � met enkel bioactieve, direct werkzame vormen van vitaminen

 � met enkel goed opneembare, organische vormen van mineralen

 � met alle voedingsstoffen aan 50 % van de aanbevolen dagdosis 

(behalve de volumineuze calcium en magnesium aan 40 %)

VITAMINE D3 + 
VITAMINE A FORTE: 
je dagelijkse reflex 

voor een sterk 
afweervermogen  

MULTITON: het 
multipreparaat 

dat andere in de 
schaduw stelt

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€7,84

Multiton
2 x 60 V-caps

van €31,38

voor €23,54

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Vitamine D3 + vitamine 
A Forte 90 caps

van €9,95

voor €7,95

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...



CHOCO-HAZELNOOTPASTA VAN AMANPRANA  
45% hazelnoten en 0% palmolie

Waanzinnig lekkere hazelnoot-choco pasta, met natuurlijke en bio ingrediënten. 
Voor een heerlijk ontbijt of tussendoortje. Of zomaar… omdat het zo lekker is!

Met 45% hazelnoten is deze pasta rijk aan kalium, ijzer en vitamine E, een bron 
van magnesium, zink en calcium. Geen geraffineerde zonnebloem-, koolzaad of 
palmolie. Met extra vierge kokosolie (kokossmaak komt niet door in de choco-
pasta) Ongeraffineerd gezoet met kokosbloesemsuiker, rijk aan antioxidanten en 
met een lage glycemische index.

Geschikt als broodbeleg, op pannenkoeken en wafels, in cakes en chocomousse, als 
dip en sausjes op ijs en deserts, in smoothies en milkshakes,…

Bewaar de Amanprana 
choco-hazelnootpasta op 
kamertemperatuur (zacht 
smeerbaar) of gekoeld 
(stevig smeerbaar).

Topkwaliteit 
omega-3-vetzuren 
van MINAMI NUTRITION

Honderden studies bewijzen dat de omega-3-vetzuren EPA en DHA een 
belangrijke gezondheidsbijdrage kunnen leveren. Helaas zijn er veel 
minderwaardige preparaten op de markt. Kies daarom voor de superieure 
omega-3-vetzuren van Minami nutrition: 100 % zuivere visolie of algenolie, 
duurzaam en verkregen door ‘koude’  CO

2
-extractie. 

MarinEPA GOLD + vit D, met liefst  
1 g EPA + DHA/capsule (sinaasappelaroma)

Hoogwaardige visolie met een normale EPA/DHA verhouding:

 � 1 caps/dag draagt bij tot de normale werking van het hart

 � 2 caps/dag dragen bij tot een normale triglyceriden 

bloedspiegel

 � 3 caps/dag dragen bij tot het behoud van een normale 

bloeddruk

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€12,47

MarinEPA GOLD + vit D   
2 x 30 softgels

van €49,90

voor €37,43

SPECIALE  
KORTING

-€5,00

MarinDHA 
  100% VEGAN

van €29,95

voor €24,95

MarinDHA, 100 % vegan,  
250 mg DHA/capsule

Hoogwaardige algenolie, rijk aan DHA:

 � 1 capsule per dag draagt bij tot het behoud van een 

normaal gezichtsvermogen en een normale hersenfunctie

 � extra inname van 1 capsule per dag door de moeder, naast 

de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 250 mg EPA + 

DHA, draagt bij tot de normale ontwikkeling van de ogen 

en de hersenen bij de foetus

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

I Love Belgium Choco 
Bio Hazelnootpasta + cacao 400 gr

van €12,95

voor €10,95



SPECIALE  
KORTING

-€2,50

Aloe Vera BIO Juice PLATINUM 
  1L

van €16,75

voor €14,25

Het merg van het Aloe vera-blad bevat een schat aan verzach-

tende slijmstoffen, aan enzymen en aan vitaminen en mineralen. 

Als het sap daaruit aan de correcte kwaliteitsvereisten voldoet, 

zoals ALOE VERA JUICE PLATINUM van Mannavital, dan draagt 

het bij tot: 

 � de gezondheid van het spijsverteringsstelsel

 � de normale functie en lediging van de darmen

 � een vlotte lichaamseliminatie

 � een sterke weerstand

Waarom je kiest voor ALOE VERA JUICE PLATINUM van 

Mannavital:

• onderging geen enkele hittebehandeling of pasteurisatie, 

waardoor de enzymen actief blijven

• biologisch van kwaliteit, 100 % puur en onverdund 

• vrij van bewaarmiddelen; bevat enkel vitamine C en citroenzuur 

als hulpstoffen

• vrij van prikkelende antrachinonen (uit de buitenste bladlagen)

• bevat geen toegevoegde suiker

ALOE VERA JUICE PLATINUM 
goed voor darmfunctie en 
spijsvertering 

Gefermenteerde 
knoflook

BIO
100% puur
onverhit

KYOLIC ONE A DAY, topper voor 
circulatie, weerstand en lever  

Dagelijks verse knoflook gebruiken is gezond. Stukken beter - én 

dit zonder geurhinder of irritatie - werkt gefermenteerde knof-

look, dat bewijzen meer dan 800 studies! KYOLIC ONE A DAY van 

Mannavital is een geconcentreerde tablet van deze gefermen-

teerde knoflook.

Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®) wordt 

verkregen door een uniek, 20 maand durend rijpingsproces dat 

de prikkelende substanties van knoflook omzet in extra werk-

zame en reukloze componenten. KYOLIC ONE A DAY bevat deze 

gerijpte knoflook en draagt bij tot: 

 � de normale werking van het hart

 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte

 � het behoud van de normale werking van het immuunsysteem

 � het behoud van een normale leverfunctie

 � de celbescherming tegen vrije radicalen

ALOE VERA JUICE 
PLATINUM 1L: 

topkwaliteit aan de 
beste prijs

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€6,97

Kyolic one a day 
2 x 60 tabl

van €27,90

voor €20,93

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...



De Amazoneplant katsklauw is wereldvermaard om haar 

bijdrage tot een normale functie van het immuunsysteem. Maar 

voor een sterke afweerkracht heb je wel de juiste soort kats-

klauw nodig met de bewezen afweerverhogende substanties, 

zoals in CAT’S CLAW PLATINUM van Mannavital.

Waarom je kiest voor CAT’S CLAW PLATINUM van Mannavital:

• bevat de correcte soort katsklauw: Uncaria tomentosa en niet 

de veel minder werkzame Uncaria guianensis (bewezen door 

botanische identificatie)

• bevat een hoge verhouding werkzame pentacyclische oxindole 

alkaloïden (POA’s) ten opzichte van de minder werkzame 

tetracyclische oxindole alkaloïden (TOA’s), de absolute 

voorwaarde voor het ondersteunen van het immuunsysteem.

CAT’S CLAW PLATINUM 
de ultieme booster voor je afweer

Sneller opgeknapt 
dankzij 

IMMUNOTON 
FORTE

IMMUNOTON FORTE, natuurlijk totaalcomplex voor 
een sterke weerstand en meer ademhalingscomfort

Als we ten prooi vallen van de gure voorjaarsweer of als we kou 

hebben gevat, is het zaak om met de sterkste weerstandsver-

hogers de vreemde indringers af te slaan en de luchtwegen te 

verzachten. Met IMMUNOTON FORTE van Mannavital bestaat 

daarvoor de ideale formule, steunend op de meeste recente 

wetenschappelijke inzichten:

 � met KalmCold®, het wetenschappelijk onderzochte extract van 

Indiase echinacea (Andrographis paniculata), dat bijdraagt tot 

een sterke weerstand en een optimaal ademhalingscomfort

 � met Umckaloabo (Pelargonium sidioides), het topkruid 

waarvan aangetoond is dat het de keel en de luchtwegen sterk 

verzacht en sneller helpt op te knappen na een kou

 � met de vitaminen C, A en D en de mineralen selenium en 

zink, die allen bijdragen tot een normale werking van het 

immuunsysteem

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Immunoton forte 
60 V-caps

van €12,95

voor €10,95

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Cat’s Claw PLATINUM 
60 V-caps

van €17,69

voor €14,69

CAT’S CLAW PLATINUM 
draagt ook bij tot het behoud 

van soepele gewrichten

Sterke concentratie



Voor de beenderopbouw zijn twee vitaminen, K2 en D3, en een 

complex van mineralen, voorop calcium en magnesium, essen-

tieel. Een natuurlijke totaalformule met al deze voedingsstoffen 

in een goed opneembare vorm én vooral in een werkzame doses, 

is OSTEOTON FORTE van Mannavital:

 � Vitamine D3: is essentieel voor de opname van calcium in de 

darmen en draagt zo bij tot normale beenderen. Aan de werk-

zame dosis van 3000 IU/dag

 � Vitamine K2: is essentieel voor het behoud van gezonde 

botten, want ze helpt calcium erin neerzetten. Aan de werk-

zame dosis van 180 mcg/dag en afkomstig uit natto

 � Lithothamnium calcareum (Aquamin®): dit zee-algje is een 

unieke bron van uitstekend opneembare mineralen, voorop 

calcium, magnesium en zink en de werking ervan is aange-

toond in wetenschappelijke studies. Met de werkzame dosis 

van 500 mg calcium.

 � Boor: het “vergeten” mineraal, dat vitamine D3 activeert

OSTEOTON FORTE  
de compleetste én correct 
gedoseerde botformule

SELENIUM All Natural Antioxidant complex
het echt natuurlijk antioxidantencomplex!

Terecht noemt men de vitaminen A, C en E en de mineralen zink 

en selenium de “basisantioxidanten”. Helaas worden deze vaak 

aangeboden onder synthetische en/of slecht werkzame vormen. 

SELENIUM All Natural Antioxidant Complex van Mannavital 

is een complex voor een optimale celbescherming met totaal 

natuurlijke en tevens de best werkzame ingrediënten:

 � Vit C onder de vorm van een “whole food” acerolakersconcentraat

 � Vit E als natuurlijke tocoferolen en tocotriënolen uit zonne-

bloemolie

 � Vit A als natuurlijke carotenen uit ongeraffineerde, rode 

palmolie

 � Seleniumgist met organische, goed opneembare seleno-

methionine

 � Zink onder de vorm van organische, gecheleerde zink-

bisglycinaat

SELENIUM All Natural Antioxidant Complex bevat voor een 

optimaal effect tevens een bijzonder meloenextract (Extramel®), 

bron van het primaire antioxidans SuperOxideDismutase (SOD).

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Osteoton forte 
60 tabl

van €16,95

voor €13,95

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Selenium All Natural Antioxidant 
Complex + Zink & SOD 60 V-caps

van €19,95

voor €16,95

Blijf jeugdig en fris 

Bescherm je 
botkapitaal met 

OSTEOTON FORTE!

Aquamin®
+ Vit D3
+ Vit K2

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...



CURCUMA PLATINUM 
de gouden alleskunner 

De kurkumawortel is één van nuttigste planten in de natuur. 

Absolute voorwaarde om deze ‘gouden wortel’ met succes in 

te zetten, is zorgen dat de werkstof curcumine erin goed wordt 

opgenomen. CURCUMA PLATINUM van Mannavital voldoet 

hieraan, waardoor het:

 � gevoelige spieren en gewrichten verlicht

 � de werking van lever en galwegen ondersteunt

 � bijdraagt tot de vertering van vetten

 � de huid helpt beschermen tegen vrije radicalen

 � de circulatie ondersteunt

Waarom je kiest voor CURCUMA PLATINUM van Mannavital:

• voor een optimale opname en werkzaamheid is curcumine 

volgens het principe van “fytosomen” op een totaal 

natuurlijke manier gebonden aan fosfatidylcholine uit 

zonnebloemlecithine.

• is vrij van zwarte peper, vrij van synthetische hulpstoffen zoals 

polysorbaat 80 en polyvinylpyrrolidone

• is het kurkumapreparaat met de meeste ondersteunende 

studies (Meriva®): 30

Meer energie, betere eliminatie, sterkere weerstand 
dankzij CHLORELLA PLATINUM

Zeer terecht noemt men chlorella “super food”: deze alg koppelt 

een sterk zuiverende werking aan een zeer hoge voedings-

waarde, waardoor ze zowel een energieboost kan geven bij 

voorjaarsmoeheid als aan atleten, opgroeiende kinderen, 

studenten, actievelingen, zwangere vrouwen en senioren. 

CHLORELLA PLATINUM van Mannavital is topkwaliteit chlorella 

die:

 � zuivert en toxines absorbeert door het hoogste chlorofylge-

halte in de natuur

 � meer energie geeft door de betere eliminatie, door het 

complete eiwit, de nucleïnezuren en vitamines B

 � celbeschermend werkt door het hoge antioxidantengehalte 

 � de leverfunctie en de darmfunctie ondersteunt

CHLORELLA PLATINUM heeft gebroken celwanden voor een 

optimale verteerbaarheid; werd gekweekt in het zuiverste 

bergwater en geteeld in een ongerept subtropisch klimaat met 

maximale blootstelling aan de zon. 
SPECIALE  
KORTING

-€4,50

Chlorella PLATINUM 
240 V-tabl

van €27,95

voor €23,45

SPECIALE  
KORTING

-€4,50

Curcuma PLATINUM 
60 V-caps

van €26,95

voor €22,45

SPECIALE  
KORTING

-€7,00

Curcuma PLATINUM 
180 V-caps

van €58,95

voor €51,95

Gegarandeerde opname 
van curcumine



Duizenden mensen weten wat co-enzym Q10 voor hen kan 

doen. UBIQUINOL PLATINUM van Mannavital is hierbij dé 

aanrader: liefst 100 mg van de direct actieve vorm van co-enzym 

Q10, in combinatie met selenium en vitamine C.

Ubiquinol versus ubiquinone

Ubiquinol is direct werkzame co-enzym Q10. Niet alleen 

is ubiquinol beter opneembaar dan ubiquinone of gewone 

co-enzym Q10, ze moet niet meer omgezet worden in het 

lichaam om actief te zijn. Bovendien wordt ubiquinol verkregen 

door een natuurlijk fermentatieproces.

UBIQUINOL PLATINUM  draagt, mede dankzij een goed opneem-

bare vorm van selenium* (seleniumgist) en vitamine C* 

(ascorbylpalmitaat), bij tot :

 � de bescherming van de cellen tegen vrije radicalen

 � meer energie en de afname van vermoeidheid 

 � een normale werking van het immuunsysteem

UBIQUINOL PLATINUM koppelt het potentieel van actief  

co-enzym Q10 aan de antioxidanten selenium en vitamine C

Minder moe*, betere celbescherming* 
dankzij UBIQUINOL PLATINUM 

Weer positief, rustig en in balans met
BIO-SAFFRAAN PLATINUM

Duizenden jaren geleden al, werden in Perzië de zeer kostbare 

rode stampers van de saffraankrokus ingezet voor meer gees-

telijk en lichamelijk welzijn. Op voorwaarde van de vereiste 

kwaliteit en de correcte hoeveelheid werkstoffen, zijn deze 

toepassingen gewettigd, zo tonen recente wetenschappe-

lijke studies aan. Een biologisch extract van topkwaliteit is 

SAFFRAAN PLATINUM van Mannavital, dat bijdraagt tot:

 � een positieve instelling bij negatieve gedachten en als men 

down is

 � meer balans in de emoties als men zich minder evenwichtig 

voelt

 � een rustige en ontspannen houding als de stress je teveel wordt

 � een gezonde nachtrust als muizenissen je wakker houden

 � meer comfort voor en tijdens de menstruatie

SAFFRAAN PLATINUM bevat met SAFR’ INSIDE® een biologisch 

extract dat – conform de klinische studies- is gestandaardiseerd 

op 2 % safranal, 3 % crocines en 12 % saframotivines. Voor 

een optimaal effect is het gecombineerd met een bijzonder 

meloenextract (EXTRAMEL®), uitzonderlijk rijk aan het “primaire” 

antioxidans superoxide dismutase (SOD).

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Saffraan PLATINUM BIO 
60 V-caps

van €17,55

voor €14,55

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

Ubiquinol PLATINUM 
60 caps

van €34,95

voor €30,95

Fris
Jeugdig
Energiek

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...



Het voorjaar is een ideale periode om het lichaam te helpen 

zuiveren en afslanken en het van extra voedingsstoffen te voor-

zien. Een echte aanrader hiervoor is het BIO-BERKENSAP van 

ladrôme, dat op een traditionele manier wordt verzameld in de 

lente uit berken van de ongerepte Hoge Alpen en dat: 

 � de eliminatie via de nieren bevordert

 � de lichaamszuivering via de lever ondersteunt 

 � helpt af te slanken

 � een bron is van mineralen, vitaminen, mineralen en organische 

zuren

BIO BERKENSAP is vrij van bewaarmiddelen en alcohol en 

bevat duindoornsap als vitamine C-bron en voor een optimale 

houdbaarheid.

BIO-BERKENSAP van ladrôme:   
grondig draineren voor een fit en slank lichaam 

Hou je ogen fit en je zicht scherp
met OGUTON Forte, de compleetste oogformule

Lezen, autorijden, computeren, TV kijken… we belasten onze 

ogen sterk. Mogelijke gevolgen zijn: vermoeide en branderige 

ogen, slechte aanpassing aan het duister, overmatig tranen of te 

droog aanvoelen. Daarnaast neemt ook met het stijgen van de 

leeftijd de kwaliteit van ons zicht af. Met OGUTON FORTE van 

Mannavital bestaat een effectieve oogformule, met:

 � LUTEMAX 2020®: hoge dosis luteïne en zeaxanthine, krachtige 

antioxidanten voor de bescherming tegen leeftijdsgebonden 

netvliesachteruitgang

 � zwarte bessenconcentraat voor een optimale circulatie in de 

delicate oogvaatjes (werkt beter dan bosbes!)

 � ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en overmatig 

tranen

 � vitamine A en zink  voor het behoud van een normaal zicht en 

een vlotte aanpassing aan het duister

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Oguton forte 
60 V-caps

van €19,95

voor €16,95

OGUTON FORTE: je 
ogen zijn de beste 
verzorging waard 

 Zwarte bes
+ luteïne
+ zeaxanthine

Eleminatie + Remineralisatie

SPECIALE  
KORTING

-€16,95

Bio Berkensap  Koffer  
3 x 300 ml = 3 weken-kuur

van €50,85

voor €33,90



Probleemhuid, puistjes, mee-eters? 
De dubbele en natuurlijke aanpak van ladrôme 

Geef je luchtwegen de beste verzorging
met de BIO ProPolis producten van ladrôme

Tea Tree REINIGENDE LOTION voor de dagelijkse 
huidverzorging
 � met de essentiële oliën van TEA TREE en PEPERMUNT voor het zuiveren 

en bedaren van de huid
 � met ALOE VERA en ZINK voor het verzachten van de geprikkelde huid
 � met NONI-extract dat de poriën doet samentrekken 

Tea Tree ANTI-PUISTJES-STICK voor gericht  
aanstippen van puistjes
 � met de essentiële olie van TEA TREE voor een goede flora op de huid

 � met de essentiële olie van SPIJKLAVENDEL om de rode, geprikkelde huid 

te bedaren
 � met de essentiële olie van ROZEMARIJN voor een vlotte lokale circulatie

IMMUNO + BIO-COMPLEX voor een ijzersterke weerstand
”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist Louis Pasteur 
eeuwen geleden al. Inderdaad, als we onze afweer maar sterk genoeg maken, dan 
krijgen vreemde indringers weinig tot geen kans. Met IMMUNO + van ladrôme, 
bestaat de perfecte BIO-cocktail op basis van propolis en andere natuurlijke 
afweerverhogende middelen:

 � Echinacea-perssap en -tinctuur ondersteunen het immuunsysteem
 � Propolis, het product waarmee de bijen zich tegen kiemen beschermen
 � Koninginnenbrij, het super food van de bijenkoningin
 � Natuurlijke vitamine C, uit de acerolakers: versterkt de weerstand, ook bij zware 

inspanningen.

Al jaren is ladrôme de topleverancier van het BIO-PROPOLIS-gamma: uitgekiende 
combinaties van het bijenafweerproduct propolis met de passende kruiden, die ons 
de ideale verzorging bieden in kille en vochtige dagen. Ditmaal zetten we in de kijker:

BIO-PROPOLIS siroop: de perfecte kruidenborstsiroop voor het ganse gezin

 � met propolis, het ‘goud uit de bijenkorf’, de sterke afweerstof van de bijen 
 � met echinacea en tijm voor een sterkere weerstand
 � met weegbree, toorts en heemst die de luchtwegen verzachten
 � met sleutelbloem om slijmen los te maken

BIO-PROPOLIS MOND- en KEELSPRAY: de handige spray  
die je overal meeneemt

 � met tijm en echinacea die de prikkel in de keel verzachten en helpen bij kortdurende 
heesheid

 � met salie dat de geïrriteerde slijmvliezen van keel en mond bedaart
 � met calendula, dat zorgt voor een goede mondhygiëne

SPECIALE  
KORTING

-€1,35

Bio tea tree Antipuistjes stick
10 ml

van €6,95

voor €5,60

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€3,25

Bio Propolis siroop 150 ml
+ Bio Propolis Mond- en keelspray 30 ml

van €13,08

voor €9,83

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Bio Immuno + ampoules
20 x 10 ml

van €19,25

voor €16,25

SPECIALE  
KORTING

-€2,50

Bio Tea tree Reinigende lotion
200 ml

van €14,95

voor €12,45

BIO essentiële oliën

IMMUNO+ : totaalformule voor een maximale afweerkracht

1 ampul per dag

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...



DEZE KORTINGEN ZIJN GELDIG TOT 3 WEKEN NA VERSPREIDING VAN DEZE KRANT

25e jaargang, maart 2022
oplage 1.200.000
Losse nrs: 0,12

V.U.: K. Verhelst
Groene Dreef 36 - 8510 Rollegem

Prijsstijgingen en zetfouten 
voorbehouden.

Voor het innen van tax op 
drukwerk zich wenden tot het 
adres hiernaast opgedrukt.

Deze acties zijn te koop bij:

Suiker, alcohol, charcuterie, industriële vetten…: een westers 

dieet bezorgt onze lever veel overwerk. En zelfs wie gezond 

eet, moet nog afrekenen met gifstoffen uit milieu en werk-

omgeving. Met MARIADISTEL PLATINUM van Mannavital 

bestaat de ideale steun voor de leverfunctie.

Maximale opname

‘Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt’ geldt in 

het bijzonder voor silymarine, de werkzame substantie in 

mariadistel. Gelukkig bestaat nu een ‘fytosoom’ van mari-

adistel (SILYPHOS®) waarbij silymarine door een jasje van 

fosfatidylcholine uit lecithine zeer goed wordt opgenomen. 

MARIADISTEL PLATINUM bevat dit fytosoom, waarvan de 

werking ondersteund is door klinische studies:

 � draagt bij tot het behoud van een normale leverfunctie

 � draagt bij tot de bescherming van levercellen tegen vrije 

radicalen (gegenereerd door polluenten, alcohol, stress, 

UV…)

 � bevordert de leverontgifting en dus de gehele lichaams-

zuivering

 � ondersteunt de regeneratie van levercellen

Bescherm en ondersteun 
de overbelaste lever met 
MARIADISTEL PLATINUM

Fytosoom voor 
maximale opname

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Mariadistel PLATINUM 
60 V-caps

van €17,95

voor €14,95


